
 
 
Agendapunt : 5 
Voorstelnummer : 07-46 
Raadsvergadering : 1 juli 2010 
Naam opsteller :   
Informatie op te vragen bij : Fractievoorzitters coalitie 
Portefeuillehouders : College  
 
Onderwerp: benoeming wethouder 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt:  Als raad overgaan tot benoeming van een wethouder 
 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 

Op 30 maart 2010 heeft uw raad op voordracht van de coalitiepartijen drie wethouders 
benoemd. 
Door ziekte is één van de wethouders genoodzaakt om de functie voor onbepaalde tijd neer 
te leggen. Omdat alle drie de wethouders een fulltime wethoudersfunctie vervullen is het 
niet mogelijk dat beide andere wethouders taken overnemen uit de tijdelijk vrijgekomen 
portefeuille.  
Het aantal wethouders dat Bergen mag hebben bedraagt ten hoogste 20% van het aantal 
raadsleden, dat is 4,6 fte. Op dit moment bedraagt de bezetting met drie fulltime wethouders 
3,0 fte waardoor er ruimte ontstaat voor het aanstellen van een vierde fulltime wethouder. 
De totale bezetting bedraagt dan 4,0 fte.  
Het is op grond van de wet niet mogelijk om voor de vervanging tijdens ziekte tijdelijk een 
wethouder te benoemen. 
 
De fractievoorzitters van de coalitiepartijen vragen uw raad dan ook in te stemmen met de 
aanstelling van een vierde wethouder die de taken uit de nu vrijgekomen portefeuille kan 
overnemen.  
 
De voorgedragen wethouderskandidaat komt voort uit de raad en laat een raadszetel 
achter. De daarvoor volgens de kieslijst aangewezen persoon wordt benaderd voor het 
raadslidmaatschap. Beëdiging van dit raadslid kan, indien mogelijk, ook plaatsvinden in de 
raadsvergadering van 1 juli 2010. 

 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 

Continuïteit van bestuur en voortgang in de besluitvorming omdat de vrijgekomen 
portefeuille wordt overgenomen.  

 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 

(meer dan één optie mogelijk) 
 collegebevoegdheid 
 raadsbevoegdheid 
 opiniëren 
 kaderstellend 
 maatschappelijk urgent 
 budgetrecht 

 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 

    1



- 2 - 
 

Indien de kandidaat gesteld is kan de stemming plaatsvinden. De voorzitter benoemt drie 
raadsleden tot stembureau. De leden van het stembureau wijzen uit hun midden een 
voorzitter aan. De griffier staat het stembureau bij haar werkzaamheden terzijde. Stemming 
vindt schriftelijk plaats met stembriefjes. Raadsleden kunnen hierop de naam van de 
kandidaat invullen die hun voorkeur heeft (die van de voorgestelde persoon, of die van een 
ander). Ieder ter vergadering aanwezig lid is verplicht een stembriefje in te leveren.  
Het stembureau onderzoekt of het aantal ingeleverde stembriefjes gelijk is aan het aantal 
leden dat verplicht is een stembriefje in te leveren. Als dit niet zo is worden de stembriefjes 
vernietigd zonder deze te openen en wordt een nieuwe stemming gehouden.  
Onder zorg van de griffier worden de stembriefjes onmiddellijk na vaststelling van de uitslag 
vernietigd.  

 
Indien door stemming benoeming heeft plaatsgevonden kan in dezelfde vergadering 
overgegaan worden tot beëdiging.  
 
Voor beëdiging in dezelfde vergadering als die van benoeming is nodig dat:  
1. De benoeming ter plekke wordt aangenomen.  
2. Onderzoek plaatsvindt of aan de vereisten voor het wethouderschap volgens de 
Gemeentewet (artikel 36a en 36b) wordt voldaan. Een commissie uit de raad onderzoekt dit 
staande de vergadering.  
3. Ingevolge artikel 41a van de Gemeentewet moet de wethouder alvorens zijn functie te 
kunnen uitoefenen, in de vergadering van de raad, in handen van de voorzitter, de eed of de 
verklaring en belofte afleggen.  
 

5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
De coalitie ziet geen andere mogelijkheid dan het benoemen van een vierde wethouder 
omdat de opgave (bezuinigingen) waar onze gemeente in de komende vier jaar voor staat 
niet met twee wethouders is uit te voeren. 
  

6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 
de raad daarover gerapporteerd? 
Nadat de wethouder de benoeming heeft aanvaard en de beëdiging heeft plaatsgevonden 
kan de wethouder plaatsnemen in het college. 
 

7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
Bezoldiging van de wethouder vindt plaats op grond van de daarvoor geldende wettelijke 
bedragen.  
Berekening van de exacte bedragen moet nog plaatsvinden en wordt meegenomen bij de 
najaarsnota.  
 

8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
Door als raad nu dit besluit te nemen wordt snel ingespeeld op de nu ontstane situatie en 
kan het college tijdens het reces doorgaan met de uitvoering van het coalitieakkoord.   
De coalitiepartijen hebben overeenstemming bereikt over de benoeming van in bijgevoegd 
benoemingsbesluit genoemde wethouderskandidaat.  
 
 
Bergen, 29 juni 2010 
 
Namens: 
Gemeentebelangen BES 
VVD 
GroenLinks 
 
 


